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RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2011

O Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Itaqui vem, através desta, 
retificar o edital do Pregão Presencial nº 030/2011.

→ No item nº 1 (descrição do bem),onde se lê: 
    
Retroescavadeira nova de fabricação nacional equipada com motor a diesel 4cc, turbo alimentado 
com potência maxima 96 hp, tração 4x4, concha dianteira com capacidade mínima de 1m³ acionada 
por dois cilindros de basculamento e dois cilindros de levantamento. Chassi monobloco inteiriço em 
peça  única  desde  a  dianteira  até  a  articulação  dos  estabilizadores  traseiros.  Transmissão  tipo 
conversor de torque power shuttle com quatro marchas a frente e quatro a ré, pneus dianteiros 
12,5x18 e pneus traseiros 19,5x24. Sistema hidráulico tipo centro aberto com bomba principal de 
engrenagem dupla com capacidade mínima de 135 litros. Carregadeira frontal com capacidade de 
levantamento  mínimade  3300  kgf,  com  força  de  desagregação  mínima  de  6480kgf,  altura  de 
descarga mínima de 2770mm, capacidade volumétrica da caçamba frontal coroada de no mínimo 
1m³.  Retroescavadeira  com profundidade  mínima  de  escavação  de  4,65m,  força  de  escavação 
mínima  de  6000kg,  caçamba  traseira  com largura  mínima  de  30’’ ou  762mm com capacidade 
mínima de 0,26 m³. Discos de freios de serviço úmidos, multi-placas, internos, hidráulicos, auto-
ajustaveis,  auto-equalizáveis,  bloqueio  do  diferencial  de  acionamento  elétrico  na  cabine. 
Retroescavadeira  equipada  com cabine  fechada  ROPS/FOPS,  com ar  condicionado  original  de 
fábrica, peso operacional máximo de 7200 kg.

Passa-se a ler:

Retroescavadeira nova equipada com motor a diesel 4cc, turbo alimentado com potência maxima 96 
hp, tração 4x4, concha dianteira com capacidade mínima de 1m³ acionada por dois cilindros de 
basculamento e dois cilindros de levantamento. Chassi monobloco inteiriço em peça única desde a 
dianteira até a articulação dos estabilizadores traseiros. Transmissão tipo conversor de torque power 
shuttle  com quatro  marchas  a  frente  e  quatro  a  ré,  pneus  dianteiros  12,5x18 e  pneus  traseiros 
19,5x24. Sistema hidráulico tipo centro aberto com bomba principal de engrenagem dupla com 
capacidade mínima de 135 litros. Carregadeira frontal com capacidade de levantamento mínimade 
3300 kgf, com força de desagregação mínima de 6480kgf, altura de descarga mínima de 2770mm, 
capacidade  volumétrica  da  caçamba frontal  coroada  de  no  mínimo 1m³.  Retroescavadeira  com 
profundidade mínima de escavação de 4,65m, força de escavação mínima de 6000kg, caçamba 
traseira com largura mínima de 30’’ ou 762mm com capacidade mínima de 0,26 m³. Discos de 
freios  de  serviço  úmidos,  multi-placas,  internos,  hidráulicos,  auto-ajustaveis,  auto-equalizáveis, 
bloqueio do diferencial de acionamento elétrico na cabine. Retroescavadeira equipada com cabine 
fechada ROPS/FOPS, com ar condicionado original de fábrica, peso operacional máximo de 7200 
kg.



   Na Clausula Decima Primeira da Minuta do Contrato anexo I do Edital

        Onde  se lê tem  garantia de 90(noventa)dias
         Passa  se a ler tem garantia de 1 (um) ano    
  

Devido a necessidade de retificação do edital  a data para o da realização do certame, do dia 13 de 
outubro de 2011, passa para o dia 07 de novembro de 2011 às 09 horas,  respeitando-se, assim, o 
prazo de publicidade previsto na Lei nº 8.666/93.

Os demais itens do edital da Pregão Presencial nº 030/2011 permanecem inalterados.

Itaqui, 10 de outubro  de 2011.

Comissão de Licitações


